Charter Club
TILAUSAJOKULJETTAJAT ry:n jäsenlehti

3 / 2018

VDL Citea E-WORKER ja

diesel-käyttöinen VDL FUTURA
Charteria ison maailman tyyliin

BUS 2018

Charter Club

JULKAISIJA; Tilausajokuljettajat ry, www.tilausajokuljettajat.fi
PAINOPAIKKA;

Johtava turistibussimatkailun julkaisu Suomessa 28. vuosikerta

Sisällysluettelo
3 / 2018

PUHEENJOHTAJA
Tomi Vasiljev 040 8292 413
tomi.vasiljev@tilausajokuljettajat.fi
SIHTEERI
Katja Pyyny 045 676 5865
Kanahaukatie 2 C 17, 90250 Oulu
sihteeri@tilausajokuljettajat.fi
katja.pyyny@tilausajokuljettajat.fi
PÄÄTOIMITTAJA
Isko Uusimäki 0400 268 728
Fredrikinkatu 28 b 16, 00120 Helsinki
isko.uusimaki@tilausajokuljettajat.fi
TOIMITUSSIHTEERI
AD/taitto
Riitta Salmu 0440 752 297
aineisto@tilausajokuljettajat.fi
TOIMITTAJA
Matti Kulmala 040 963 1581
matti.kulmala@tilausajokuljettajat.fi
ILMOITUKSET
Timo Rinnekari
(+358) 050 517 7068
timo.rinnekari@tilausajokuljettajat.fi
WEBMESTARI
Tommi Suhonen 050 - 360 5930
tommi.suhonen@tilausajokuljettajat.fi
CLUBITUOTTEET
clubituote@tilausajokuljettajat.fi
Maija Mikkola
044-505 6673
KANSIKUVA:
Isko Uusimäki

ub
l
C
er
art

Ch
TIL

S
AU

3/

r
AT

LJE

KU

O
AJ

AJ
TT

y:n

18

20

Pääkirjoitus ...

Isko Uusimäki

3

Puheenjohtaja... 		

Tomi Vasiljev

5

VDL Hollannin kuulumisia

Isko Uusimäki

6-10

Kuljettajat laivalla 		

Ari Karesvuo

11

TrumPutin keikka		

Isko Uusimäki

12-13

Viipurin matkalla		

Kari Rättö		

14-15

NesteRalli, Bus 2018

Timo Rinnekari

16-20

Matkakeidas Hollola

Timo Rinnekari

21

Polster			

Timo Rinnekari

23

Bussialan uusi normaali

Hannu Harmaala

24

Litinlatia			

Matti Kulmala

24

Koulutuskeskus TSE 		

		

27

Mökkilomat myyntiin 		

27

Saara Remes		

Timo Rinnekari

29

Se pieni ero - sinä.		

Kari Rättö		

29

Bussit kansien välissä

Juhani Intosalmi

30

Kameran kanssa Mobiliassa

Jarmo Tila		

31-33

Ähtärin Pandat 		

Mara Toivonen

34

Yhteistyökumppanit		

Isko Uusimäki

35

Pohjanmaalla

Mara Toivonen

36

Ajotaidon SM-2018				

37

Jäsenliittymislomakkeita			

38-39

Mediakortti				

40

hti
nle

e

jäs

a A
Rj
KE TUR
U
OR
-W DL F tyyliin
E
t V lman
ea
Cit töise
aai
yt
nm
-kä ria iso
l
e
s
te
r
e
i
a
d
Ch

L

VD

018

2
BUS

2

Charter Club

Y-tunnus 0893888-8, ISSN 0789 - 0109, Helsinki
Painola T. Nieminen Oy , Jousitie 20760 Piispanristi

Päätoimittaja

Tietoa ja tekniikkaa
tuutin täydeltä
Informaatiotulva tämän päivän arkielämässä on valtavaa.
Tiedon sisältö vaihtelee suuressa mittakaavassa todella
tarpeellisesta täysin tarpeettomaan. Jokaisella on omat henkilökohtaiset näkemyksensä
siitä, mitä oikeastaan haluaa
ottaa vastaan. Tähdellisen
tiedon suodattaminen infovirrasta alkaa olla työlästä ja
oikeiden asioiden löytäminen
käytettävässä muodossa vaatii
energiaa. Usein käy niin, että
juuri se tieto, jota jotain syystä
tarvitsee, onkin todella hankalasti saavutettavissa. Se voi olla
erilaisten kirjautumisten takana, tai muuten vain ”mutkien
takana”. Esimerkkinä voidaan
pitää netissä olevien esittelysivustojen ”yhteystiedot” sarakkeita. Niissä voi olla mainittu
tavoiteltavan henkilön puhelinnumerot ja sähköpostiosoite tai sitten ei. Suojautumisen
ideana on varmaankin antaa
päättäville ja vastuullisille henkilöille työrauha kaiken maailman soittajilta. Syynä voi olla
myös tehostettu ja toiminnallisuutta korostava suuntaus,
jossa työntekijöiden määrää
on vähennetty kipupisteenkin

ohi. Tilalle ovat tulleet ”chatit”
tietokoneen ruudulle. Niillä
voidaan pitää sopivaa etäisyyttä asiakkaisiin ja olla pahoittamatta mieltä voimakkaistakin
mielipiteenilmauksista. Tietotulvan hyviä puolia on kuitenkin se, että tarvittavaa infoa
asioista on saatavilla mobiililaitteiden ansiosta myös tien
päällä, reaaliaikaisessa muodossa. Matkailuajossa yllättävät muutokset voidaan saada
järjesteltyä hyvinkin nopeasti,
esimerkkinä vaikkapa reittivalinnat, huolto-korjauspaikat,
lista on pitkä ja monipuolinen.
Tarvitsee vain tietää, mitä hakee ja yrittää löytää oikeat hakusanat.
Tekniikka on sekin monipuolinen kokonaisuus charterbussimaailmassa. Tietokoneilla
hoituvia toimintoja alkaa olla
yhä enemmän ja niiden pitäisi
helpottaa ajamista. Laitteiden
käyttöön liittyy kuitenkin silloin tällöin asioita, joihin kannattaa perehtyä ennen ajoon
lähtöä. ”Vanhalla” tiedolla
pärjää vanhempien bussien
kanssa ja ”uudet” ovat oma
lukunsa.
Hallintalaitteiden

painikkeissa on yleensä toimintosymbolit, jotka helpottavat niiden opettelua ja käyttöä. Käyttövipujen sijoittelu
on automerkkikohtaista ja
yhteneväistä standardia ei varmaankaan koskaan saada. Kuitenkin on mielenkiintoista,
että joissain merkeissä voidaan
istua kuljettajan paikalle ja
olla melkein heti ”sinut” auton
kanssa vuosimallista riippumatta. Automaattivaihteistot
ovat tulleet jäädäkseen isoihin
autoihin. Asialla on merkitystä, kun ajetaan esimerkiksi oudoissa liikenneympäristöissä
tai nähtävyysajoa kaupunkiolosuhteissa, linjaliikenteestä
puhumattakaan. Oikein tehdyt huollot ja tarvittavat kulutusosien vaihdot antavat huolettomia kilometrejä busseilla
vuodesta toiseen.
Kuljettajan oma sisäinen automaatio autolla ajamisessa,
on satojen ja tuhansien toistojen mukanaan tuoma rutiini.
Varsinkin, jos työvälinettä ei
tarvitse vaihtaa päivittäin, voi

lihasmuistitoiminnot säästää
energiaa, kun työskentelyä ohjaamisessa ei tarvitse erikseen
miettiä. Hallintalaitteet ovat
ikään kuin oikeilla paikoillaan
ja toimivat kuten niiden pitää.
Vaihdettaessa autoa tai sen
tyyppiä, täytyy samalla opetella ko. ajoneuvon ergonomiset
ulottuvuudet. Käyttökytkimet
voivat olla eri järjestyksessä, peilien näyttämän kuvan
etäisyydet toisenlaiset, auton
akselien väli pidempi tai lyhyempi jne. Ammattikuljettaja
on näistä asioista tietoinen ja
osaa varautua muutoksiin.
Tiedon ja tekniikan hallitsemisen lisäksi, kuljettajalla
on ajoympäristön mukanaan
tuomia häiriötekijöitä tarjolla
runsaasti. Oikealla asennoitumisella ja suunnittelulla asiat
etenevät haluttuun suuntaan.
Kaikkea ei kuitenkaan aina
voida ennakoida ja huomioida
100%:sti, lähelle sitä voidaan
kuitenkin yrittää päästä.
Isko Uusimäki
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KOKOUSKUTSU
TILAUSAJOKULJETTAJAT RY: N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
PIDETÄÄN 21.10.2018 KLO 13.00.
ESILLÄ SÄÄNTÖJEN §11 MÄÄRÄÄMÄT ASIAT
Paikka: Viking Line M/S Mariella, Helsingin satama,
Katajannokan terminaali

Suuri kiitos Esu-Pekka Penttiselle
todella hedelmällisestä, mukavasta
ja lämminhenkisestä yhteistyöstä
Tilausajokuljettajat ry:n ja Viking
Linen välillä. Yhteistyömme jatkui
yhdistyksemme perustamisesta
alkaen. Esu-Pekka jäi eläkkeelle
Viking Lineltä 29 vuoden työuran
jälkeen.

Kokoukseen on ilmoittauduttava 27.09.2018 klo 12:00
mennessä. Tarvitsemme osallistujien nimet laivayhtiölle.
Ilman ilmoittautumista ei laivaan pääse!Ilmoittaudu
ensisijaisesti sähköisesti;
http://tapahtumat.tilausajokuljettajat.fi.pwire.fi/
tapahtumat/tilausajokuljettajat-ry-n-syyskokous-2018/
(tai soittamalla sihteerille, puh 045-676 5865)
Kokouksen jälkeen niiden, jotka eivät lähde
PersonTrafik2018-messumatkalle, tulee poistua laivasta
klo 16.30 mennessä. Tervetuloa tekemään hyviä
henkilövalintoja ja linjauksia tuleville vuosille!

Me kaikki toivotamme hänelle
aktiivisia vuosia uusien asioiden
parissa!
Tilausajokuljettajat

Charter Club
Joulun lehti
4/ 2018
Aineisto 8.11.
Lehti ilmestyy 49 viikolla

Osaanottomme
Perjantai 24. 8. 2018 oli
bussiliikenteen musta päivä.
Otamme osaa Kuopion
onnettomuuteen joutuneiden ja
heidän läheistensä suruun.
Tilausajokuljettajat ry
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Tilausajokuljettajat lahjoittivat heijastinliivejä lastenliikennepuiston turvaa lasten koulutie - tapahtumaan Auroran liikennepuistossa.
Mara Toivonen

Puheenjohtaja

Syyskokousta kohden
Olen edustanut yhdistystä hetken
kuluttua kaksi kautta puheenjohtajana. Olemme saaneet paljon uusia jäseniä, uudistaneet
toimintatapoja sekä päivittäneet
taustajärjestelmiä vastaamaan
nykypäivän haasteisiin. On ollut
ilo katsella yhteen hiileen puhaltavaa hallitusta – julkinen nöyrä
kiitos! Ilman hyvää hallitusta ei
operatiivinenkaan toiminta pyörisi. Kädessäsi ei olisi näin laadukasta ammattijulkaisuakaan.
Valintani puheenjohtajaksi
kaksi vuotta sitten osui elämässäni kohtaan, jossa ns.
työajan täytti liikenneinsinööriopinnot ja tilausajokuljettajan työtehtävät mukautuivat
opintojen ohelle. Insinööriopinnot tulivat päätökseen,
jonka jälkeen olin jonkin aikaa
joukkoliikennesuunnittelijana
liikenteen tilaajalla. Vuosi sitten viime syksynä aloin bus-

siyrittäjäksi ja kuukausi sitten
taksiyrittäjäksi. Kasvuhakuisena yrittäjänä oma ajankäyttöni on tällä hetkellä varsin
tehokasta. Yrittämisen ohessa
opiskelen vielä ammatilliseksi
opettajaksi/luennoitsijaksi.
Lyhyesti sanottuna elämäntilanteeni on muuttunut täysin.

Miten näemme yhdistyksen
tulevaisuuden?
Puheenjohtajan tehtävät vaativat oman aikansa. Ilman osaavaa hallitusta ja muita toimihenkilöitä olisi vaikea toimia.
Uudet ohjelmistojärjestelmät
ovat helpottaneet kaikkien
elämää huomattavasti. Uusilla työkaluilla ja tehtävien
jakamisella olen saanut aikani
jotenkin riittämään. Itse yhdistyksen organisaatiossa tarvitaan hallittua vaihtuvuutta ja
nyt säännötkin määrittelevät
maksimitoimikauden. Ilman
henkilövaihdoksia ei suuria

muutoksia saada aikaan. Tuleva syyskokous on se foorumi, jossa valitaan yhdistyksen
suunta. Hallituksen kokoonpanosta puolet ovat erovuoroisia ja varajäsenet valitaan
vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan paikka on myös auki
eli oma 2-vuotiskauteni umpeutuu. Mikäli avaintehtävät
yhdistyksessämme kiinnostavat, ole mukana ehdolla uusia
toimihenkilöitä valittaessa.
Tarjolla on haastavia tehtäviä,
joiden sivutuotteena löydät
näköalapaikan
bussimaailmaan ja huikean verkoston
ympärillesi. Uudet henkilöt
saavat varmasti tukea ja tietotaitoa vanhoilta tekijöiltä.
Sinulta haluan kysyä, oletko
valmis ottamaan haasteen
vastaan? Lupaan tulla selustalle tukemaan oman osaamiseni mukaan toimintaa. Jos
vähäänkään mietityttää, ota
yhteyttä. Kerron mielelläni
lisää.

Seuraavassa syyskokouksessa
valitaan jälleen uusi hallitus –
olethan sinäkin paikalla? Ehdokkaana tai ainakin vaikuttajana. Äänelläsi on merkitys.

Syysterveisin,
Tomi

Tilausajokuljettajien jäsenenä
pääset osalliseksi järjestön
toiminnasta ja varsinaisena
jäsenenä myös vaikuttamaan
asioihin. Charter Club - lehti tulee neljä kertaa vuodessa. Reissuja, tapahtumia ja jäsenetuja,
joukkovoimaa, yhteisöllisyyttä,
asiallista hauskanpitoa.........
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VDL:n Hollannin kuulumisia
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Pikalatausasema

Työntekijän menopeli

VDL kutsui kesän alkupuolella lehdistöä
tutustumaan
sekä
sähköllä että dieselillä
toimiviin bussiuutuuksiin Amsterdamiin ja
Maastrichtiin. Sähköiset VDL Citea E-WORKER ja diesel-käyttöiset
VDL FUTURAn mallit
olivat esillä.
Alankomaat ovat nimensä
mukaisesti alavaa maata, jossa
30% alueesta on merenpinnan
alapuolella ja loput 70% vain
hieman sen yläpuolella. Asukkaita on yli 17 miljoonaa 41
526 neliökilometrin alueella.
Kuljetustarpeita on paljon
ja niitä on monenmuotoisia.
VDL:n täyssähköbussit ovat
hyvä ratkaisu joukkoliikenteen
tarpeisiin mm. Amsterdamissa, jossa kulkijoita riittää kaikenlaisille menopeleille. Liikkuminen vaatii aina energiaa
ja fossiilisten polttoaineiden

päästöt ovat aktiivisesti puheenaiheena myös tuulimyllymaan kaupunkiympäristöissä.
Hollannin energiatuotanto
perustuu pääosin maakaasuja kivihiilivoimaloihin. Tuulienergiaakin käytetään mahdollisuuksien mukaan, mutta
sen osuus on yllättävän vähäinen. Aaltoenergian talteenottoa kehitetään voimakkaasti.
Joukkoliikenteen sähköiset
toiminnot vähentävät osaltaan
ilman epäpuhtauksia tiiviisti
asutuilla alueilla. Sähköbussit
ovat hiljaisia ja tavattoman tasaisesti kulkevia laitteita osaavien kuljettajien käsissä.
Sähköbussinkuljettajan työtilassa hallintalaitteet ovat hyvin ulottuvilla. Kytkimet ovat
selkeitä ja omissa kokonaisuuksissaan. Bussien oviaukot
ja matkustamot ovat tilavat.
Seisomapaikoilla on hyvät
tukirakenteet. Ikkunat ovat
myös suuria, joten maisemia
ulkopuolella on helppoa ha-

vainnoida.
Sähköbussien tekniikkaa on
kehitetty merkittävästi lyhyessä ajassa ja niiden lataussysteemien toimivuus on saatu
korkealle tasolle. 60-paikkaisen bussivarikon näkymä on
hämmentävä. Kokonaisuus
on toteutettu todella huolella
ja latauksia saattoi tehdä sekä
pika- että hidasversioina. Nopeaa latausta käytetään mm.
kuljettajaa vaihdettaessa ja
hitaampaa yötauon tunteina.
Pressin kuvaajia varten oli varikolle tuotu erikseen busseja,
koska normaalisti ne vain käväisevät alueella korkeintaan
15-20min ja jatkavat matkaa
sitten linjoilleen. Linjojen
päätepysäkeillä on myös latauslaitteistot, joihin bussit
ajettiin ”pikaevästystä” varten.
Bussien aavemaisen hiljainen
kulkuääni pakottaa pitämään
aistit valppaina muualla kuin
kävelyalueilla liikuttaessa.
Ajovaikutelmaa

paikalta ei tällä kertaa ollut
mahdollista saada, mutta jo
matkustavaisen penkiltä kokemus oli mielenkiintoinen.
Bussin liikkeellelähtöä tuskin
huomasi ja eteneminen oli
eleetöntä. Suurista ikkunoista oli helppoa seurata matkan
edistymistä. Pysähtyminen oli
tasainen ja pehmeä. VDL:n
Citea E-Worker järjestelmä
antoi vaikutelman pitkälle
viedystä ja valmiista tuotteesta joukkoliikenteen kokonaisuuudessa Hollannissa.

kuljettajan
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60 sähköbussin latausasema

Johtaja Hugo Osula ja Zis 127 vuosimallia 1956
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Kohti Maastrichtia
Alankomaissa on maatieliikenne huomattavasti vilkkaampaa kuin meillä Suomessa. Maanteillä liikkuu suuri
määrä ajoneuvoja ja ajokaistat
tuntuvat olevan kapeammat
kuin meillä. Moottoritiellä
isojen ajoneuvojen ohitustilanteessa kylkikosketuksen
mahdollisuus tuntui enemmän kuin todelliselta Amsterdamin ja Maastrichin välillä.
Jälkimmäinen on 1 121 000
asukkaan Limburgin maakunnan pääkaupunki aivan Belgian rajan tuntumassa.

Kohteessa esiteltiin
VDL Futuran mallien
tekniset uutuudet.
Hollantilaisessa kartanomiljööseen rakennetussa infokes-

kuksessa toteutettu lanseeraus
oli erittäin perusteellinen.
VDL:n perheomisteisen konsernin viestissä painotettiin
heidän halunsa ja mahdollisuutensa valita oikeat yhteistyökumppanit, lopputuotteiden korkean laatutason saavuttamiseksi.
Uusien mallien moottorit toimittaa Daf, joka on osa suurta
amerikkalaista PACCAR-konsernia, vaihteistot ja akselistot
saksalainen ZF. Bussien suunnittelussa ja valmistuksessa
on yhdistetty eri valmistajien
voimavarat ja tuloksena on
tasapainoiset sekä toimivat
kokonaisuudet kaikissa malleissa. Korirakentajille VDL:n
moduulisuunnittelusta
on
hyötyä mm. siksi, että he voivat valita haluamansa osakokonaisuudet omien tarpeidensa pohjalta. Moottoreiden ja
vaihteistojen yhteensopivuus
on tärkeätä mm. käyttökohteiden kokonaistaloudellisuuden
vuoksi.

Kuljettajan paikalta katsottuna
hallintalaitteet olivat selkeästi
esillä. Penkin ajoasennon säätäminen oli helppoa. Moottori ja rullaustoiminnolla varustettu vaihteisto toimivat
hyvin yhteen. Ohjauspyörän
kääntäminen ei vaatinut kovinkaan suurta voimaa. Ulkopeilit eivät rajoittaneet näkyvyyttä etuviistoon ja sivuille.
Lämmitys-yms. toimintoja ei
tässä yhteydessä päästy kokeilemaan ilmastointia lukuunottamatta. Se toimi halutulla
tavalla. Maantiellä ajo oli helppoa ja vaihteiston rullaustoimintoakin pääsi kokeilemaan.
Pienen kylän läpiajossa bussin
ulottuvaisuuksia pääsi arvioimaan käytännön olosuhteissa.
Paikka oli peräti 350m merenpinnasta oleva ”ylänkö” ja
reitin varrella oli vielä sopiva
mäkilähdön kokeilupaikka.

Matkustamon turvavyölliset
istuimet on suunniteltu hyvin ja varustettu kääntyvillä
tarjottimilla sekä erillisillä
jalkatuilla. Myös sivusiirto oli
käytettävissä. Aivan takana
tuli pieni yllätys, kun penkkirivin polvitila tuntui olevan
ahdas. Asia ratkesi, kun Henrik Mikkola opasti takapenkkien pituussuuntaisessa säätämisessä. Tilaa tuli sopivasti.
Hattuhyllyt olivat avoimet.
Niissä oli kuitenkin riittävästi
reunaa tavaroiden paikoillaan
pysymiseksi ja alapuolella olivat penkkikohtaiset valot ja
ilmasuuttimet.
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Bussin WC-tila on tavanomaisen kokoinen. Reissulaukuille
on korkea matkatavaraosasto,
jossa keskiovellisissa malleissa
joudutaan portaille ja WC:lle
luovuttamaan vajaan kuution
verran tilaa. Oikealla takana
on Adblue-säiliö tavaraluukussa lähellä käyttöpaikkaa
ja Webasto on sen vieressä
seinämän takana konetilassa.
Moottori tulee näkyviin suojapellin takaa. Tarkastuskohteet
on helppo löytää kohtalaisen
väljän asettelun ansiosta.
VDL:n
Futura-mallistoa
kehitetään voimakkaasti tavoitteena olla johtava tekijä
linja- ja charterbussiluokissa
sähköversioita unohtamatta.
Lanseerauksen pohjalta voi
todeta, että suunta on selkeä
ja vahva.
Teksti ja kuvat Isko Uusimäki

Www.vldbus.fi/vdl/futura

Tervetuloa syömään hyvin!

@cibUgbcihcdmX}gh}^c_Ud}]j}
<Yf_i``]gYh`UWUfhY!Ubbc_gYh
&$$Ug]U_UgdU]__UU

Neste Häijää

Kauppakuja 1, 38420 Sastamala, puh. 020 728 9020
Ma-Pe 05-24, La 06-24, Su 07-24

www.nestehaijaa.ﬁ
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Ari Karesvuo

Kuljettajat laivalla
Monipuoliseen työnkuvaamme kuuluu matkustaminen laivoilla.
Yleisimpiä matkojamme
ovat Viroon ja Ruotsiin
suuntautuvat reissut,
myös Saksaan suuntautuvat matkat ovat kuljettajille tuttuja.
Itse olen reissannut lähes
kerran viikossa Viroon tai
Ruotsiin. Monesti kuljettajat keskustelevat reissuolosuhteista ja ammattikunnan
huomioimisesta
laivalla.
Monelle on laivalle tulo
saattanut kestää useita tunteja ja samana tai seuraavana päivänä jatketaan matkaa
taas eteenpäin. Tällöin tarvittaisiin kunnollista lepoa
laivamatkan aikana, jotta
jaksetaan taas olla valppaa-

na liikenteessä ja palvella
hymysuin matkustajia.
Suomi on saari, josta lähdettäessä etelään tai länteen
Oulun korkeudelta, vastassa on paljon tietä tai vettä.
Talvellakaan ei meri yleensä
jäähdy niin paljoa, että kotimaastamme voitaisiin ajella
jäätietä pitkin kohti naapurimaita. Onneksi meillä on
laivayhteydet, jotka mahdollistavat sekä tauon pitämisen että lepäämisen ajorupeamien välillä. Sesongin
ulkopuolella laivayhtiöt ovat
varanneet tietyn määrän
hyttejä ammattikuljettajille,
jolloin kukin kuljettaja voi
saada oman yhden hengen
osaston käyttöönsä. Sesongin aikana voi tulla matkustajamäärästä riippuen tilanne, jossa useampia henkilöi-

tä täytyy majoittaa samaan
tilaan. Näissäkin tapauksissa
eri ammattiryhmät kuitenkin pidetään erillään, koska
bussien kuljettajat elävät eri
rytmissä, kuin tavaraliikenteen ammattilaiset.
Laivaliikenne on kasvanut
vuosittain ja kuljetettavat
tonnimäärät samoin. Ihmisten matkustustarve ei ole
vähentynyt ja bussimatkailu
on lisääntynyt. Kuljettajien
työolosuhteisiin vaikuttaa
merkittävästi matkatoimistojen ammattitaito osata
varata oma hytti heille jo
kokonaistilauksien yhteydessä. Kulueränä asia ei ole
suuri, mutta matkan onnistumisen kannalta merkittävä. Matkanjohtajan lepo
on myös hyvä huomioida,
koska levännyt ja hyväntuu-

linen matkanjohto on myös
matkaajille rentouttavaa ja
luo positiivisen tunnelman
koko reissulle.
		
Ari Karesvuo

Liity nyt
tilausajokuljettajien
jäseneksi
Varsinainen jäsen 40 €,
Henkilökannattajajäsen 20 €

(molempiin tarvitset yhden suosittelijan jäsenistöstämme)
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Helsinki Helsinki Helsinki
Helsinki Helsinki Helsinki
Helsinki Helsinki Helsinki
Helsinki Helsinki Helsinki
TrumPutin charter
charteria ison maailman tyyliin

Suuren maailman valtioiden päämiesten Helsinki-tapaaminen oli
suomalaisilta merkittävä taidonnäyte vaativan kokonaisuuden
hallinnasta.
Ison mittakaavan järjestelyorganisaatioiden toimintatavat ovat
periaatteessa samantyyppisiä tavoiteasettelultaan; kaikkien osatekijöiden tulee toimia tarkasti
sen mukaan, kuin on suunniteltu.
Suunnitelmat taas tehdään olemassa olevan protokollaston ja
paikanpäällä olevien olosuhteiden mukaan erittäin perusteellisesti.
Kun päätös huippukokouksen ajankohdasta ja pitopaikasta julkistettiin, oli
jo alustavia yhteydenottoja
tehty huomattava määrä.
Käytännön prosessin käyntiinlähtö taas tarkoitti sitä,
että palasia kokonaisuuden
kasaamiseksi alettiin puuhata toden teolla.
Logistisen osuuden tehtävänä oli kerätä tietty määrä
erilaisia kulkuneuvoja kuljettajineen tiettyyn paikkaan
ja aikaan turvatarkastukset
läpäisseenä. On huomioita-
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vaa, että lisäksi tulivat vielä vara-autot henkilöineen,
koska tämän kaltaisissa systeemeissä ei ruveta mahdollisen ongelman ilmentyessä
autoja haalimaan jostain,
vaan esimerkiksi rengasrikon sattuessa, korvaava
kulkupeli lähetetään välittömästi matkaan. Tietynlainen
ylivarautuminen toi mukanaan myös tilanteita, jossa
koko päivä saattoi mennä
odottelussa ilman yhtään
keikkaa.
Päivittäistä rutiinia ei tämänkaltaisissa tapahtumissa pääse oikein syntymään,
kun muutoksia tulee muutosten perään. H-hetken
lähestyessä toiminta luonnollisesti sähköistyy ja aikatauluista tulee joustavan
viitteellisiä.
”Pääesiintyjät” liikkuivat
omilla pienoispanssarivaunuillaan omissa letkoissaan,
joissa isäntämaan autoilla
ajettiin jossain saattueiden
jälkipuolella. Kadut tyhjennettiin kaikesta liikkuvasta
kalustosta ja virkavaltaa
oli liikkeellä paljon. Mi-

hin heitä ei riittänyt, sen
puolustusvoimien osastot
hoitivat. Kokonaistarkkuudesta kertoo paljon, meidän
olosuhteissamme, mm. katukaivojen kansien kiinni
hitsaaminen ja saattueiden
reittien, pientenkin sivukatujen sulkeminen ohiajojen
ajaksi.
Tarkkuus liikkumisissa ei
käsittänyt ainoastaan henkilöliikennettä, vaan myös tavarasiirrot tehtiin turvatoimien alla. Tehtäviin valitut
henkilöt ja autot tarkastettiin
nekin moneen kertaan. Siirrot lentoaseman ja kaupungin välillä tehtiin erilaisissa
saattueissa. Lentokenttätoiminnoissa oltiin hyvin tarkkoja; mm Air Force Onekoneen täydennyspolttoaine
oli matkustanut kuljetuskoneilla Suomeen.
Kuinka paljon uutta ja erillisesti mainittavaa kokonaisjärjestelyissä sitten oli
suomalaisille ammattijärjestäjille, niin uskoisin että
ei mitään todella yllättävää.
Vaativia tapahtumia on ollut
ennenkin ja niistä on selvit-

ty hienosti.
Halutut kuljetustoiminnot
suomalaiset saivat, kiireestä
huolimatta, hoidettua kiitettävästi ja kaikki toimi suunnitelmien mukaan ja muutoksetkin saatiin järjestettyä
hallitusti.
Maailman lehdistö oli paikalla ja tarinaa pienestä
Skandinavian maasta lähti
miljardien silmäparien tutustuttavaksi joka puolelle
palloamme. Eräs mielenkiintoinen
loppuhuipentuma oli Presidentti Sauli
Niinistön
poikkeaminen
oluelle
henkilökuntansa
kanssa huippukokouksen
jälkeen. Se tarina on ehtinyt
tulla monen amerikkalaisen
turistin sanomana vastaan
monta kertaa.
Hienosti hoidettu homma
kaiken kaikkiaan. Asiasta
tuli paljon positiivista palautetta mm. länsivaltojen
edustajilta.
Isko Uusimäki

Air Force One
Raimo Helen ja Erik tervehtivät ovelta.

”The Beast”, - autoja on kaksi samanlaista - mutta
kummassa istuu DT.

Kalastajatorpalla tungosta, yhteensä yli 180 autoa oli projektissa mukana
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Tällanen ol’ Viipuri –
Mäkelän matkassa
Auton vartiointi hoidettuna
paikalliseen tapaan.

Toukokuun 17. päivän
aamulla varhain starttaa
Matka-Mäkelän linja-auto
Vantaalta kohti Virolahtea
ja Vaalimaata. Kyydissä viisikymmenpäinen joukko sotahistoriasta kiinnostuneita
veljiä. Kaikki aamuvirkkuina
ja aikaisesta ajankohdasta
huolimatta aamukahvit
juoneena ja valmiina kuulemaan matkanjohtaja Ilmari
Hakalan sotahistorian oppituntia kaikille vähemmän
asiaan vihkiytyneille.
Kuljettajana on Ari Karhunen, jolla on vuosien kokemus Venäjälle suuntautuvista matkoista. Tällä kertaa
on tiedossa ”helppo keikka”.
Matkanjohtaja ja suurin
osa matkalaisista ovat ennestään tuttuja ja tiedossa
on kolmen päivän aikana
kohtuulliset päivätaipaleet.
Pisimmät siirtymät ovat
menomatka Viipuriin ja
paluu sieltä. Tällä matkalla
ei tarvitse huolehtia työ- ja
lepoaikojen yhteensovittamisesta.
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Ensimmäisen
ajopäivän
aluksi käymme Virolahdella
Harlun merivartioasemalla, jossa on tarkoitus kuulla
katsaus Suomenlahden merisodasta. Seuraava etappi
onkin Vaalimaan Rajahovi,
jossa useimmat vaihtavat
euroja rupliksi ja jokaisella
alkaa kuumeinen maahantuloilmoituksen täyttö. Kynät savuavat aikansa ja lappusiin saadaan oikeat tiedot
itse kunkin osalta. Rajamuodollisuudet
hoituvat
hanhenmarssissa ja aakkosjärjestyksessä jonottaen. Ari
esittää auton paperit rajalla
matkustajien
jonottaessa
tullissa. Kolmessa vartissa
muodollisuudet on hoidettu ja bussi suuntaa Venäjän
puolelle ja kohti Viipurin
Veikkojen kauppaa, jossa
teemme täydennyksiä muona- ja juomavarastoon.
Matka jatkuu kohti Tienhaaraa, jossa perehdymme
kesän 1944 ratkaisutaisteluihin. Säkkijärven kenttähautausmaan jälkeen kuulemme talvisodan taisteluista
Niemenlautassa. Matkapäivä päättyy majoittumiseen

Viipurissa ja huipentuu illalliseen legendaarisessa ravintola Espilässä. Ravintola
oli jo suomalaiseen aikaan
tunnettu erinomaisesta ruoastaan ja on sitä myös tänä
päivänä. Paikkakin on sama,
Torkkelin puiston kupeessa.
Toinen
matkapäivämme
alkaa sotilaallisesti kuten
aina. Komento ”ajoneuvoon
nouse” kajahtaa täsmällisesti lähtöhetkellä. Matkanjohtaja ja kuljettaja ovat lähtöasemissa jo ennen muita
kuten tapaan kuuluu. Ja auta
armias sitä, joka myöhästyy.
Tavan mukaan myöhästyjä
kustantaa koko porukalle samppanjat seuraavalla
pysähdyspaikalla. Yleensä
myöhästyjä on seuraavana
aamuna ensimmäisten joukossa paikalla.
Aamupäivän ajo on kuljettajalle helppo. Viipurin alueella Patterinmäki, Monrepos
ja sitten Tammisuon kautta Uuraaseen, jossa Ilmari
Hakala kertoo taisteluista
saaristossa 1940 ja 1944.
Rokkalanjoki – Johannaes
- Marjapellonmäki – Näyk-

kijärvi – Summa. Kaikki
omalla tavallaan merkittäviä
paikkoja, joissa käytiin puolustustaisteluja sotavuosina. Useilla matkalaisista on
myös henkilökohtaista kosketusta näillä alueilla. Osan
vanhemmat ovat syntyneet
menetetyllä osalla Suomea,
joidenkin kotiseudut ja juuret ovat täällä. Esivanhempien muistoa kunnioitamme
pysähtymällä niillä paikoilla, jotka ovat itse kullekin
merkityksellisiä.
Taistelutauoilla huoltopäällikkömme Leena Hakala
yhdessä kuljettaja Ari Karhusen kanssa valmistaa ryhmälle kenttälounaan. Ari on
varannut bussiin mukaan
telttakatoksen, pöydän sekä
rengaspolttimen kaasuineen
ruoan valmistusta ja tarjoilua varten. Ruoka nautitaan
luonnon helmassa asiaankuuluvan snapsin ja jälkiruokakahvin kera. Ruokaa
on riittävästi ja toisinaan
paikalle sattuneet paikalliset asukkaatkin ovat saaneet
kutsun tulla syömään kanssamme. Ruokailun jälkeen
siivoamme porukalla eikä

jälkeemme jää ensimmäistäkään roskaa.
Päivämme päättyy takaisin
Viipuriin ja matkaamme hotellista kohti illallista Viipurin Pyöreässä tornissa. Paikka on itselle nostalginen.
Isoisäni on reilut sata vuotta
sitten päivystänyt hevosvossikkana samaisen tornin kupeella odotellen asiakkaita.
Kyytien väliset odotusajat
olivat joskus pitkiä. Hevoselle piti olla apetta ja sanko,
jolla haettiin vettä juotavaksi. Vossikan jaksamisesta
huolehti puoliso, joka toi
evästä työtä tekevälle. Aika,
joka ei enää palaa...
Seuraavana päivänä taukopaikoilla on aikaa haastella
ja kysellä kuljettaja Ari Karhusen kokemuksia Venäjän
liikenteestä. Ari on ajanut
itäisen
naapurimaamme
teillä vuodesta 1993 alkaen. Kilometrejä on siis takana melkoisesti. Tiestö on
parantunut tuona aikana
huomattavasti ja tänä päivänä mm. Viipurin ohitustie
leveine kaistoineen ja liittymineen on hyväkuntoinen
ja turvallinen ajaa. Pienemmät tiet ja kadut ovat kunnoltaan vaihtelevia ja sieltä
voi edelleen löytyä pyöränmentäviä ”sudenkuoppia”
ja puuttuvia kaivonkansia.
Onneksi vähemmän kuin
ennen.
Joka matkalle on syytä kuitenkin tehdä ”kotiläksyt”
ennen lähtöä. Selvittää matkanjohtajan kanssa reitti, aikataulu, yöpymiset, miettiä
auton tankkaus, päivittää
rajamuodollisuuksissa mahdollisesti tapahtuneet muutokset jne. Luonnollisesti
auton tulee olla kunnossa
niin teknisesti kuin vaadittavien papereiden ja todistusten osalta. Jokunen yleinen
varaosakin kannattaa pitää
mukana. Oikean mittaisen
hihnankin
hankkiminen
paikallisen korjaamon avul-

Viipurin Maaseurakunnan hautausmaalta

Muonitustauko

Kuljettaja Ari Karhunen

Viipurin Taidemuseo
la saattaa onnistua, mutta
helpompi se on ottaa tavaratilasta ja vaihtaa saman tien
itse. Kysyvä kyllä saa apua ja
auttavakin kielitaito yleensä
palkitaan ystävällisyydellä.
Kuljettajan kokemus, huolellisuus, turvallinen ajotapa
ovat niitä ammattitaidon
osa-alueita, jotka tälläkin
matkalla näkyivät rauhallisena suorittamisena aikataulun venymisestä tms.

huolimatta.
Arin huomio on, että kotiseutumatkat ovat rajan
takana syntyneen väestön
ikääntyessä luonnollisista
syistä johtuen vähentyneet
ja painopiste on siirtynyt
ostos-, harraste- ja sotahistorian matkailuun. Viipurin
parantunut majoitus- ja tapahtumatarjonta houkuttelee suomalaisia 1-2 päivän
käynneille.

Ryhmämme kolmannen ja
viimeisen matkapäivän aikataulu on väljä ja jättää aikaa
ostoksille Viipurin torilla
ja kauppahallissa. Mukaan
tarttuu perinteisiä tuliaisia,
pellavaa, varpuluutia, valkosipulikurkkuja ja niiden
versoja, meetvurstia. Paluumatka valtakuntien rajalle
ja Suomen puolelle taittuu
sujuvasti ja kuluneiden päivien tapahtumia mielessä
kerraten. Osa suunnittelee
jo seuraavaa retkeä ja ehdotuksia tulevista kohteista
otetaan keskusteluun. Tätä
kirjoitettaessa
seuraava,
syksyn sotahistorian matka
on juuri päättynyt, mutta se
onkin eri tarina.

Kirjoitti ja kuvasi mukana
olleena Kari Rättö
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Raimo Kaisanlahti osallistui Neste-ralliin.
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Varikolla mekanikon kanssa

Menopeli

Neste-ralli 2018 ja Bus -2018 Jyväskylässä
BUS 2018 - näyttely kokosi bussiväen Jyväskylään

Näyttelyn vakiovieraan, Busland OÜ:n osastolla oli vilkasta.
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Katja Pyyny yllätetään...

Paappa ja ISÄ Matti

...onnentoivotuksilla,
Kari Virtanen asialla.

Risto Koivula, Maija Mikkola, Markus Tauru, Kari Virtanen

Pekka Kantolan ja Timo Rinnekarin välistä Tomi Vasiljev
ja oikealta esim. Maija Mikkola ja Risto koivula
18 Charter Club

Jokakesäinen bussinäyttely
pidettiin jälleen Jyväskylän
Paviljongissa. Samalla pidettiin Linja-autoliiton 90-vuotisjuhlaliittokokous. Näyttelyssä oli noin 40 näytteilleasettajaa ja rekisteröityjä
kävijöitä lähes 900. Uutuudet
kiinnostavat aina ja nyt niitä
nähtiin mm. Volvon osastolla, jossa uusi 9700-malli sai
maailman ensiesittelynsä.
VDL esitteli päivitetyn Futuran, jossa on muutoksia

mm. moottoreissa ja voimansiirrossa. Sisätiloissa pidetty
näyttely toimi erinomaisesti,
kaikki saivat olla säältä suojassa. Ainoastaan yhdistyksemme makkaragrilli joutuu
olemaan jäähyllä.

Linja-autoliitto
...valitsi ja palkitsi
Liittokokous valitsi liiton puheenjohtajaksi toiselle kau-

delleen johtaja Jaakko Kyllösen. Jaakko on kuhmolaisen
A.Kyllönen Oy:n hallituksen
puheenjohtaja. Hän on myös
yhdistyksemme jäsen.
Kokouksen yhteydessä palkittiin 75 vuotta toimineita
yrityksiä. Palkitut yritykset
olivat Amperin linja-autoliikenne/Ampers Busstrafik
Raaseporista,
Ihastjärven
Linja Oy Mikkelistä, Niemisen Linjat Oy Padasjoelta,
Oy Rytkönen & Co Kiuruvedeltä ja Ventoniemi Oy Hyvinkäältä.

Uusi Volvo 9000sarja sai maailman
ensiesittelyn
yleisölle. Lehdistö
ja avainasiakkaat
ovat päässeet
tutustumaan
uutuuteen jo
aikaisemmin (Charter
Club 2/2018)

Linja-autohistoriallisen Seuran 40-vuotisjuhlan ja Linjaautoliiton 90-vuotisjuhlan
kunniaksi Jyväskylässä järjestettiin myös vanhojen bussien kavalkadi. Bussit ajoivat
kulkueena kaupungilla ja kalusto oli myös esillä näyttelyhallissa.
SLHS oli näyttävästi esillä. Muistoja herättävää
kalustoa useilta vuosikymmeniltä.

VDL:n lippulaiva Futura FDD2-141. 74+1+1- paikkaisena. Tavaratilaa on
jäänyt 9,3 kuutiota, tosin ei ihan helppoa sellaista.

Tilausajokuljettajat
ry näkyvästi esillä
Yhdistyksemme esitteli toimintaansa ja tarjoili pikkusuolaista messuvieraille.
Olimme liikkeellä totutulla
kokoonpanolla samalla osastolla GRADIA:n (ent JAO) ja
TTS:n kanssa. Oppilaitokset
esittelivät koulutustarjontaa
ja ammattiamme. GRADIA
nosti teemaksi liikuntarajoitteisten palvelun. Osastolla oli
mahdollisuus kokeilla pyörätuolikyytiä, ja yleisö pääsi
mm. kokeilemaan erilaisten
lasien avulla heikentyneen
näkökyvyn tuomia haasteita.
Aihe on aina ajankohtainen
bussiliikenteessä.
Timo Rinnekari

Erityiskiitokset:
Kivikylän
Kotipalvaamo Oy
TTS
GRADIA
Innostunut ja ahkera
talkooväki
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Mies ja Auto. Ecobus suunniteltiin
ja toteutettiin Juhani Intosalmen
johdolla Saab Valmetin
Uudenkaupungin tehtaalla.

Valitettavasti tuote oli aikaansa edellä eikä
päässyt markkinoille. Tosin idea on otettu
myöhemmin käyttöön isojen valmistajien
toimesta.

Jaakko Kyllönen valittiin
toiselle kaudelle Linjaautoliiton puheenjohtajaksi.

Scaniaa suomalaisittain. Reissu Ruotille
tehty Interlink on komea työkalu.

TTS esitteli koulutustarjontaa. Tätä pitkän
historian omaavaa koulutustaloa edustivat
koulutuspäällikkö Teemu Lähde (vas) ja
asiakkuuspäällikkö Jari Markkola.
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Kuin veljekset. Vehon osastolla Setra S 515 HD ja
Mercedes Benz Tourismo 15 RHD.

UUSI YRITYSJÄSEN

Tyylikkyys tulee vastaa jo pihaan ajettaessa. Bussipaikat ovat lähellä ulkoovea ja näin jalkautuminen on turvallista.

Hollolan Matkakeidas

Hollolan Matkakeidas avattiin
4. kesäkuuta eli uusi komea liikenneasema on todella tuore
tuttavuus. Uusi asema sijaitsee
Hollolassa, teiden 12 ja 54 risteyksen tuntumassa. (Tampereen
ja Riihimäen teiden risteyksessä)
Uusi Lahden kehätie rakentuu aivan viereen. Reilut 2000 neliötä
uusinta uutta on jotain muuta
kuin pelkkä huoltoasema.

- piste ja henkilöautojen polttoainemittareissakin on AdBlue- pistoolit. Valikoimassa
on myös 4T- pienkonebensiini
mittarista. Sähköautoille löytyvät omat latauspisteensä.
Autojen pesukone on reilun
kokoinen eli korkeutta on
2,85 cm, joten pakettiautot ja
pikkubussit puhdistuvat ponnisteluitta.

Monipuoliset palvelut uusin
varustuksin

Ravintolassa on 340 paikkaa
ja ulkona 40. Kokoustilat, jossa
kahdet av-välineet, tilat 60 ja
32 hengelle. Sisustuksessa on
muista Matkakeitaista tuttuja
piirteitä. Ideoita ja materiaaleja on löytynyt Lapin luonnosta. Kalusteet ovat tummaa
puuta ja keskellä ravintola-

Piha-alueella on tilaa niin isoille autoille kuin pienemmillekin, bussiruudut ovat lähellä
pääovea, joten asiakkaamme
siirtyvät sisätiloihin turvallisesti. Pihalta löytyy Truck+

salia mukava sohvaryhmä
takkoineen.
Ravintolassa
asiakkaita palvellaan buffetpöydällä, Ála carte-annoksilla,
Hesburgerilla ja Kotipizzalla.
Buffa tarjoaa joka päivä aamiaista klo 6.00 – 9.30, lounasta 10.30 – 17.00 ja iltabuffaa
17.00 – 21.00. Marketista löytyy päivittäistavaravalikoima,
joka on suunnattu liikkuville
ihmisille.
Otto-automaatti
huolehtii maksuvalmiudesta.
Kuljettajille on oma taukohuone saunoineen, joka on
ollut ahkerassa käytössä.
Kauppiaana ja yrittäjänä toimii Aarto ja Satu Rajakko. He
olivat aiemmin pyörittämässä Kausalan Matkakeidasta,

Yrittäjä Aarto Rajakko toivottaa
bussiryhmät tervetulleiksi tutustumaan.
siellä vierähti 6 vuotta. Kaikki
Matkakeitaat kuuluvat saman
suvun omistukseen.

Avoinna joka päivä 5 – 23.
Hollolan Matkakeidas Oy
Hopeakalliontie 2
15880 Hollola
Puh: 044 722 4044
Email: hollola(at)matkakeidas.fi
www.matkakeidas.fi

Pietari 2018 bussilla / junalla

TÄSSÄ VOISI OLLA SINUN
UUDISTETUN BUSSIN KUVA

Hotellipaketti 3 vrk, bussilla alk. 159 €
Hotellipaketti 3 vrk, junalla alk. 199 €
Räätälöimme matkasi mihin tahansa
Venäjälle.

Venäjän viisumit
- kertaviisumi		
- vuosiviisumi
- 2 vuoden viisumi
- 3 vuoden viisumi		

77 €
alk. 129 €
250 €
362 €

Eerikinkatu 20, 20100 Turku, puhelin 02 2504 655,
fax 02 2504 755, www.nevatours.fi
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Seuraava
ilmestyy joulun alla - aineisto 8.11.
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röf metsys BS
Nytt USB system för
edabegagnade
ngageb
rassub bussar

USB latureiden
jälkiasennus busseihin

röf metsys BSU t

Nytt USB system
edbegagnade
aför
ngageb
rassubbussar

MAALUS JA
TEIPPAUS
TUULI- JA
SIVULASIEN
VAIHTO

KOLARI- JA
KORIKORJAUS

VERHOILU-JALämplig för stadsbussar,
LISAVARUSTEIDEN
linjebussar och turistbussar
3550 8555 273+
MATKUSTAMOTYÖT
ASENNUS
Montering vid kundens
garaget
ee.dnalsub@ofni
24/7

ee.dnalsub.www
ee.dnalsub/m+372
oc.koo5558
becaf.0553
www

Montering utanför
bussens arbetstid
upp till 7 bussar
på en dag

,rassubsda
rassubtsirut h
tegarag snednuk
röfna
dits
r

info@busland.ee
www.busland.ee
www.facebook.com/busland.ee

Paikkalisliikenne-, kauko-

+372 526 2323
marek.metsis@busland.ee

ja tilausajobussit
Lämplig för stadsbussar,
linjebussar och turistbussar

Asennus asiakkaan tiloissa

Montering vid kundens garaget
24/7

Asennus bussin työajan

Montering24/7
utanför
ulkopuolella
bussens arbetstid
upp till 7 bussar Jopa 7 bussia
päivässä
på en dag

,rassubsdats röf gilp
rassubtsirut hco rassub
egarag snednuk div gniret
+372 526t2323

+372 5558 0553
marek.metsis@busland.ee
info@busland.ee
röfnatu gniret
3550 8555 273+ www.busland.ee
www.busland.ee
ditstebra sne
ee.dnalsub@ofni www.facebook.com/busland.ee
www.facebook.com/busland.ee
ee.dnalsub.www

ee.dnalsub/moc.koobecaf.www

rassub 7 llit
gad n

UUSI YRITYSJÄSEN

POLSTER
Sp. zoo Sp.k.

Vuonna 1990 kaksi innostunutta automiestä, Jacek
Kucyński ja Waldemar Linda, perustivat yrityksen nimeltä
POLSTER. Nykyään tehdas sijaitsee Pilassa, Puolassa.
Tuotannon pinta-ala on 2 200 m2 ja yrityksen tontin
pinta-ala 2,66 hehtaaria. Jacek ja Waldemar aloittivat
yritystoiminnan tekemällä sisätilojen verhoiluja linjaautoihin. Pitkäjänteisen työn tuloksena, he saivat uskollisia
asiakkaita ja vakiintuneen aseman markkinoilla.
Nykypäivänä noin 40 työntekijän voimin POLSTER tarjoaa
asiakkailleen korkeaa laatua ja hyvää palvelua. Polster on
suomalaisille tuttu valmistaja, onhan talon tuotteita ollut
esillä bussinäyttelyissä jo vuosia. POLSTERin päätoimiala
on pikkubussien rakentaminen ja varustelu Mercedes-

Benzin ja Ivecon alustoille. Laadukkaan toiminnan
ansiosta heidät on noteerattu korkealle, tehdas on saanut
mm. virallisen Mercedes-Benz Van Partner- sertifikaatin.
kts. lisää: www.polster.pl/en
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Linja- autoalan uusi normaali
Kirjoitin keväällä 2017 tähän
samaiseen lehteen (CC 2-17 ,
sivu 10) artikkelin linja-autoalan tulevaisuuden näkymistä. Palaan aiheeseen, koska
koen sen tänä päivänä jopa
tärkeämmäksi kuin noin vuosi
sitten. Edellisessä artikkelissa
puhuin alan suurimmasta ongelmasta eli kuljettajien ikääntymisestä. Kuljettajien eläköitymisikä-vauhti on hurja ja
tämä aiheuttaa tulevaisuudessa työvoimaongelmia. Noin
vuosi takaperin peräänkuulutin alalle kulttuurimuutosta.
Ikävä kyllä muutoksen tarve
on luultavasti isompi kuin olin
ajatellutkaan. Pelkään tulevaisuudessa siintävän yhä pahempia tilanteita, ellei ala ota itse
itseään niskasta kiinni. Vaikka
noudattaisi nykyistä ajo- ja lepoaika asetusta pilkuntarkasti,
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voi kuljettaja joutua tekemään
todella raskaan työputken.
Yhden päivän vapaa, jonka
aikana vuorokausirytmi pitäisi kääntää päälaelleen, ei
varmasti houkuta nuorempaa sukupolvea jäämään alalle. Muutos on mahdollinen,
mutta vaatii paljon työtä ja
asennemuutosta alan koko
sektorilla, lähtien toimitusjohtajista ajojärjestelyyn ja itse
kuljettajiin. Melkein jokainen
tietää arkkityypin kuljettajasta joka rehvastelee tehneensä
25 tuntisen päivän kolmen
tunnin yöunilla. Kuljetusliikkeiden johtotasolta saattaa
tulla painetta ajojärjestelijöille
joiden tehtävä on optimoida kuljetukset kustannuksiin
nähden. Väsynyt kuljettaja +
kiire tai stressi, on aina huono

yhdistelmä. Tähän kun vielä
lisää kuljettajien ikärakenteen
ja työvoimapulan, on soppa
valmis. Kuten sanoin, veikkaan, että linja- autoala tulee
olemaan pahoissa ongelmissa.
Anteeksi kyynisyyteni...
Muutos on mahdollinen, mutta sen pitää lähteä kuljetusyrittäjistä itsestään! Kun yhtiön
johto tekee pelisäännöt selväksi ja oikeasti sitoutuu myös
itse pelisääntöihin, voi homma toimia. Tämä ei tarkoita
sitä, että johto vain kirjoittaa
säännöt ja ripustaa ne yhtiön ilmoitustaululle. Johdon
pitää itse elää pelisääntöjen
mukaan. Ajojärjestelijöille ei
pidä luoda turhaa painetta.
Heille pitää tehdä selväksi
että lepoaikoja ei rikota ja
vuoroista pyritään tekemään

inhimillisiä. Vapaat putkeen,
jos vain suinkin mahdollista,
vuorokausirytmit mahdollisimman tasaisina ja rytmien
käännöt pidempien vapaiden
aikana. Yksinkertaisia asioita,
joilla on iso merkitys työssä
viihtymiseen. Toki tällä alalla
vaikeita toteuttaa, mutta yrittää pitää. Se on sentään alku.
Muutos yrityskulttuurissa on
vaikea, totuttu tapa on helppo,
mutta apua saa varmasti, jos
tahtoa löytyy. Itsekriittisyys
ja asioiden peilaaminen ovat
muutoksen lähtökohta.
Nuoret uuden polven kuljettajat harvoin jäävät alalle. Miksi?
Tähän pitää löytää ratkaisu,
tai jälki on tulevaisuudessa rumaa. Nyt koko ala hereille ja
muutos käyntiin!

Hannu Harmaala on
liikenneopettaja, joka on toiminut
myös tilausajokuljettajana

UUDET HERKULLISET
CHEF’S BURGERIT
Kuohkea
hampurilaissämpylä
Maukasta
majoneesia

Rapeaa
pekonia
Mehevä pihvi
suomalaisesta
häränlihasta

Pirteää
punasipulia

Mehukasta
tomaattia
Raikasta
salaattia

Valitse suosikkisi: Chef’s härkä-pekoni-,
broileri- tai falafelburgeri!
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Litilatin korvaaminen,

mikä?,mitä?,miksi?,millä?, miten?
Mitä tommonen litilati tarkoittaa, josta usein kuulee
puhuttavan? Onko se ruotsia ja tulee alkuosaltaan
sanasta lite, pieni? Viittaisko loppuosa rahaan eli
lanttiin? Voisko sen tulkita
tarkoittavan vähän rahaa?
Onko vähän rahaa sama
kuin pieni korvaus? Kuka
tyytyy pieneen? Kaikki, joiden on pakko, jos se riittää.

kuin hymyn tai lämmintä
kättä. Joskus se käsi tosin vie
palvelurahan kätevästi omaan
taskuunsa. Silloin asia on varmaan nähtävä niin, että palvelija näytti ylen hyvinvoivalta ja
hyvin vaatetetulta, niin ei se
enää mitään juomarahaa tarvitse. Sehän saa palkkaa. Minä
ainakin käyttäisin tuon juomarahan juomisen sijaan hyvään
syömiseen illalla kotona tai
muuten mukavassa paikassa.
Pyöristyisin vähän.

Meille suomalaisille ei pieni
palkka riitä elämiseen, ihmisarvoisesti. Millä ihmeellä ne,
joille se riittää, elävät. Sellaisia
on töissä Suomessakin ja vielä
ulkomaalaisina.

EU on ihmeellinen alue, se
sallii vapaan liikkumisen
alueellaan, varsinkin työn
mukana. Mielenkiintoiseksi
tämän tekee se, että on töitä,
joita tehdessä työpaikka voi
siirtyä maasta toiseen omien
pyörien päällä, kuten linja- ja
kuorma-autot. Ja kun kerran
on vieraaseen maahan päästy,
niin ollaan sitten saman tien
pidempään. Linja-autojen tilausajoissa sen mahdollistaa
yhteisölupa (lupa harjoittaa
linja-autojen tilausliikennettä
toisessa EU-maassa, kun jokin
toimija/matkatoimisto sen tilaa etukäteen, ihan sama mistä
tämä tilaaja on) ja kuorma-autoilla kabotaasimääräys.

Nyt varmaan joku jo hihkas,
että minä tiedän. Suomessa
toimii, varsinkin kesäaikana,
melkoinen joukko linja-autonkuljettajia, ainakin turistiajossa, joilla tiedetään olevan
pieni palkka. Sitä miten ja
missä he täällä asuvat ja elävät
ei aivan varmaan tiedetä varmaksi. Toivottavasti ja todennäköisesti he saavat kuitenkin
päivittäin ruokaa, esimerkiksi
kuskaamiensa ryhmien mukana. Voidaan myöskin aavistella, että he keräävät saamistaan
juomarahoista, laukkurahoista
kuten toisaalta niitä kutsutaan,
osan toimeentuloaan täällä
vieraassa kalliissa maassa.
Juomarahaahan yleensä saa
sitä enemmän, mitä paremmin palvelee. Hyvällä palvelulla voi siis saada muutakin
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EU:ssa voi siis tehdä töitä
vieraassa maassa, vaikkei osaa
maan kieltä, ei tiedä maan työehdoista mitään eikä maksa
veroja kyseiseen maahan. On
se kumma, että kaikkea muuta EU määrää pilkun tarkasti,
mutta ei veroja, palkkoja ja
työehtoja samanlaisiksi joka
maassa. Pelaa tätä peliä sitten

Suomessa Suomen ehdoilla
ja määräyksillä näitä litilateja
vastaan. Ei tätä korjausta pysty saamaan aikaan edes suuri
berperi, juhlavasta lätästä puhumattakaan.
Onko meidän pakko sallia
tämä litilati? On sanoo EU.
Meidän pikkuisen Suomen
omat virkamiehet ja poliitikot
eivät tähän vääryyteen pysty
sanomaan ja tekemään yhtään
mitään. Pitäiskö meidän sitten ”minskata” eli pienentää
tuota omien saamaa latia eli
rahamäärää? Ei onnistu, ei riitä elämiseen. Pitäiskö korvata
kalliit tekijät halvemmilla? Ei
onnistu, sitä ei sallita. Eikä
heitä olekaan. Voisko jokainen
suomalainen kuljetuspalvelija
olla oma yrittäjä, yrittäjä kun
ei vaadi palkka nimikkeellä
korvausta. Meidän käytännön
mukaan ei onnistu!
Ainoa keino, millä voimme
kilpailla litilatien kanssa, on
parempi palvelu ja näkyvämpi, röyhkeämpi sekä hyökkäävämpi tiedottaminen ja
mainostaminen itsestämme.
Meidän pitää tehdä tilaaville
ulkomaalaisille selväksi, että
varmasti parhaan palvelun
Suomessa pystyy antamaan
vain äärettömän palvelualtis
suomalainen. Vain suomalainen osaa auttaa vierasta
Suomessa ja yhteinen kielikin löytyy useimmiten. Tämä
mainostaminen ja tiedottaminen pitää tehdä yhteistyöllä ja
riittävällä kapasiteetilla.

Ei ole kilpailussa tärkeää, minkä värinen solmio tekijällä on.
Tärkeää on miten palvelijan
selkä taittuu, laukunsiirtokäsi toimii ja muukin palvelu
onnistuu nurisematta ja viivyttelemättä. Eipä siinä auta
musta nahkaliivipukukaan,
jollei selkä ja mieli ole notkea.
Hyvällä palvelulla meidän pitää tehdä itsemme halutuiksi.
Siihen ei mitään ihmeitä tarvita, vain nöyrää tekemistä ja
leveää hymyä. Kieliongelmista
selvitään kyllä, kunhan katse
pelaa ja palveluhalu riittää.
Toisten huomioonottaminen
ja hyväksyminen kuuluu ilman muuta palveluun, kukaan
meistä ei voi olla minä itse ja
vain meidän talo.
”Kuljettaja on kapteeni” tarkoittaa juuri sitä, että hänen
pitää olla juuri se nöyrin
asiakkaiden palvelija, kuten
kapteeni laivassaan. Meillä
on varmaan järjestetty monia
jopa direktiivikursseja, joissa
saatetaan pyrkiä nostamaan
kuljettajan egoa. Kuinka moni
on niissä ymmärtänyt asian
väärin. Kuljettajan oikea ego
on sitä suurempi, mitä nöyrempi asiakaspalvelija hän on.
Et sinä siinä mitään menetä ja
hymy on ilmainen.
Korjatkaa jos olen väärässä!
ISÄ Matti

UUSI YRITYSJÄSEN

Koulutuskeskus TSE
Yritys on perustettu vuonna 2011. Toiminta on aloitettu tarjoamalla kuljetus- ja hinauspalveluita.
Toiminta laajentui 2013
saunabussi ohjelmapalvelun tuottamiseen.
Yritystoiminnan kehittyessä, vuonna 2014 aloitettiin koulutukset, joita
ovat: ennakoivan ajon
koulutukset, ammattipätevyyskoulutukset, tieturva- ja työturvakoulutukset sekä turvallisuus- ja
nostokoulutukset.
Koulutuskeskus sijaitsee
Uudenmaan alueella Jokelassa.

Koulutuskeskus on
perheyritys.
Ulkopuolisia
työtekijöitä käytetään tarvittaessa,
muuten koulutukset hoidetaan oman perheen voimin.
Yritys palvelee tilauksesta
myös muilla paikkakunnilla.
Koulutuksia räätälöidään
myös ryhmille.
Henkilö yrityksen takaa
Ylitorniolta kotoisin oleva
Kari Marjeta aloitti bussihommat vuonna -95 Lohinivan linja Oy:ssä. Sen jälkeen hän on työskennellyt
monipuolisesti eri tehtävissä bussialalla. Taksiliiken-

Koulutuksista vastaavat
Kari Marjeta (oik) ja Tuomo Marjeta
teen parissa on vierähtänyt
vuodesta 1975. Viimeiset 17
vuotta hän on työskennellyt
ajoneuvonosturin kuljettajana sekä toiminut erikoiskuljetuksissa 22 vuotta.

Koulutuskeskus
TSE Kiinteistöt Oy
Urakkakuja 4A
05400 Jokela
puh: 050 912 0987
www.ennakoivanajonkoulutus.fi

VUODEN 2019 LOMAT MYYNTIIN!
Vuoden 2019 lomia varataan ensikertalaisille la 13.10. klo 9.00 alkaen. Jos olet
nauttinut kelohuvilamme tunnelmasta aiemmin, pääset tekemään varauksia la
20.10. klo 9.00 alkaen. Soita numeroon 0400 695 316.
Mökki on rakennettu massiivisesta kelohirrestä ja pystyy majoittamaan
mukavasti 4-6 henkeä ja tarvittaessa jopa 8. Pyhätunturi tarjoaa aktiviteettejä
ja lapin elämyksiä ympäri vuoden. Mökiltä on matkaa palveluihin noin 1500 m.
Katso myös www.pyha.fi
Varustus on korkeaa tasoa: Täysin varusteltu keittiö, pesukone, kuivauskaappi,
astianpesukone, tunnelmasta ja lämmöstä vastaa Tulikiven vuolukivitakka, 2
televisiota, taulu-TV kortinlukijalla (antenniverkko), DVD- soitin, vajasta löytyy
2 polkupyörää, lämpöpistoke autolle. Pihalla on myös grillikota.
Lomakohteen osoite: Pyhätunturintie 1298, 98530 Pyhätunturi
Varaukset hoitaa Jukka Kähkönen 0400 695 316,
E-mail: jukka.kahkonen@tilausajokuljettajat.fi
Varauskalenteri, kuvia ja tietoa löytyy osoitteesta www.tilausajokuljettajat.fi

HINNASTO JÄSENILLE: Sesonkiviikot: 1, 8 – 18, 36 – 40, 52. 400 € /
viikko, Muut ajat: 300 € /viikko Henkilökannattajille: 500/400 € /viikko.Kysy
myös mahdollisia irtovuorokausia 60 € / vrk, etusija kokonaisilla viikoilla.
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ÄLÄ OTA TURHIA RISKEJÄ
HANKI LUOTETTAVA ALKOMETRI
DIGNITA AM-7000

TULEVAISUUDEN ALKOLUKKO DIGNITA AL-100

– 3 vuoden takuu
– EN 16280:2012 laatustandardi
takaa laitteen luotettavuuden
– Kätevä koko, mahtuu taskuun
– Korkealuokkainen sähkökemiallinen
polttokenno, joka tunnistaa
vain alkoholin
– Luotettavuus ja käyttövarmuus
testattu MHF laboratorion
kuluttajatestissä

– Liikenteen turvallisuusviraston TraMin
hyväksymä alkolukko kaupalliseen
käyttöön ja valvottuun ajo-oikeuteen
– Sisäänrakennettu polttokennon
esilämmitys ja mahdollisuus
etäaktivointiin
– Soveltuu kaikille ajoneuvotyypeille
(12/24V)
– Laitteiden vuokraus myösedullisella
kk-hinnalla

TILAA
VERKKOKAUPASTA

www.dignita.fi
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Koodilla
”#64”

169 €
(norm. 209 €)

Kysy tarjous kalustollesi!

p. 010 235 3879 · info@dignita.fi

Saaran yksi
näkyvimmistä tehtävistä
oli Bussiammattilaisen
päätoimittaminen. Upea
lehti suoraan
ammattilaisille!

Linja-autoliiton Saara Remes vaihtoi vapaalle
Saara Remes teki pitkän uran Linja-autoliiton palveluksessa. Hänen
työnsä tuloksista olemme saaneet nauttia mm. Bussiammattilaisen muodossa. Hän on ollut myös yhdistyksellemme tärkeä yhteistyökumppani.
Esitimme Saaralle pari kysymystä pian eläkkeelle siirtymisen jälkeen.
Olet tehnyt elämäntyösi Mitä haluat sanoa kul- Mitkä asiat täyttävät
bussialalla, mitä tehtä- jettajille ja jäsenillem- kalenteriasi nykyään?
viä on urallesi mahtu- me?
Kesäni töistä luopumisen
nut?
Linja-autoliiton palvelukseen
tulin joulukuussa 1986 vastaten alan henkilöstökoulutuksesta, kehittämisasioista ja
viestinnästä. Bussialan Kehittämispalvelut Oy (BAK) perustettiin vuoden 1994 alusta,
jonka toimitusjohtajana olin
lähes 25 vuotta. BAKin toimitusjohtajuuden lisäksi toimin
Linja-autoliiton viestintäpäällikkönä ja 15 vuotta Bussiammattilainen lehden päätoimittajana. Ennen Linja-autoliittoa
sain työskennellä Koiviston
Autossa henkilöstöpäällikkönä 11 vuoden ajan.

Olen kiitollinen saadessani
tehdä koko työurani monipuolisia työtehtäviä toimialalla, joka on niin tärkeä arjen
ja vapaa-ajan liikkumisessa
miljoonille suomalaisille ja
matkailuliikenteessä
myös
ulkolaisille turisteille. Hyvän
asiakaspalvelun ylläpito ja kehittäminen on aina ollut minulle sydämen asia. Kuljettaja
on erittäin keskeinen henkilö
matkan onnistumisessa.

jälkeen on täyttynyt monista
kulttuuriharrastuksista,
ystävien tapaamisesta, mökkeilystä ja pyöräilystä. Uudet
asiat täyttävät syksyä kohden
kalenteriani. Mitä kaikkea ne
ovatkin, sitä en vielä tiedä. Sen
tiedän kuitenkin, että monet
harrastukset ja ystävät tulevat
jatkossakin olemaan tärkeitä
asioita elämässäni. Myös asiakkaana käytän bussipalveluja.
Tilausajokuljettajat ry kiittää
hienosta yhteistyöstä ja bussialan hyväksi tehdystä työstä
sekä toivottaa aktiivisia vuosia
harrasteiden parissa!
Timo Rinnekari

SE PIENI ERO

–SINÄ

Ajoneuvolainsäädäntö
on
mielenkiintoinen. Sinä olet
se ratkaiseva henkilö. Sinusta riippuu ajaako kuljettajasi
henkilöautoa vai linja-autoa.
Jos olet se kahdeksas matkustaja
liikut henkilöauton ammattipätevyyden omaavan kuljettajan kyydissä. Hän on todennäköisesti taksinkuljettaja, joka on suorittanut
aiemmin yhden päivän taksinkuljettajan kurssin ja 1.7.2018 jälkeen
kuljettajallesi on riittänyt Trafin
kuljettajakokeen läpäiseminen.
Mikäli oletkin se yhdeksäs matkustaja, liikut linja-autolla ja
kuljettajasi on hankkinut ammattipätevyytensä yhteensä viiden
(5) päivän pakollisilla kursseilla.
Opintoaiheina ennakoiva ajo ja
turvallisuus, ensiapu, asiakaspalvelu, autotekniikka, digipiirturi
ym. Olet siis turvallisissa käsissä.
Onhan kuljettajasi koulutettu EU:n
määräämänä säännöllisesti 5 vuoden välein.
Tosin et voi tietää onko kuljettajasi
ammattipätevyys hankittu ja päivitetty jossain muussa EU-maassa.
Vaikkapa kuljettajan lepopäivänä
Espanjassa, Ranskassa, Saksassa,
Virossa. Mahdollisesti kuljettajasi
on käyttänyt lepopäivän kuten
pitää. Mahdollisesti silmät puoliummessa kuuntelemassa itselle
vierasta kieltä aiheesta, joka on
tuttu päivittäisestä työstä. Puolet
kurssipäivästä kuluu torkkuessa,
ruoka- kahvitauoilla. Sitkeä opiskelu palkitaan merkinnällä Trafin
tiedostoon. Taas yksi kurssipäivä takana. Seuraavat neljä vielä
edessä. Kavereiden kanssa onkin
haasteena hankkia kurssimerkinnät mahdollisimman monesta eri
EU-maasta. Viiden värisuora on
hatunnoston arvoinen suoritus.
Joku on senkin saavuttanut. EU sen
mahdollistaa.
Kiitos EU
Gracias, Merci, Danke schön,
Tänu
Kari Rättö
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nen harrastus. Linja-autojen
seuraaminen
maanteillä,
kaupungeissa ja linja-autoasemilla ei kuitenkaan joillekin harrastajille ole riittänyt vaan tiedon jano on kasvanut koko ajan. Tietoa on
löytynyt liikenteenharjoittajilta, kuljettajilta, alustojen
valmistajilta ja myyjiltä ja
aikanaan monilukuisilta korien valmistajilta.

Linja-autoliikenteen
kulta-ajan, vuosien
1957- 1963 busseista
ilmestyi mittava teos
Kuluvana vuonna 40vuotisjuhliaan viettävä
Suomen Linja-autohistoriallinen Seura r.y.
(SLHS) julkaisi kesällä
ainutkertaisen laajan ja
kattavan teoksen linjaautoliikenteen 1950- ja
1960-lukujen hienoista
vuosista. "Kulta-ajan
bussit 1957- 1963" yksilöi
seikkaperäisen tarkasti
lähes 5000 linja-autoa.
Teos on näkyvä tulos vuosikymmeniä jatkuneesta
kaluston tutkimuksesta
ja tietojen tallentamisesta, jota bussiharrastajat
ovat jo vuosikymmeniä
tehneet.

Vuodet 1957–1963 olivat
hienoa aikaan linja-autoliikenteelle. Uusien linjaautojen rekisteröinti kasvoi
vuosi vuodelta. Uusia teitä rakennettiin ahkerasti.
Linja-autoliikenne ja myös
linja-automatkailu kasvoivat
voimakkaasti. Uudet linjaautot olivat toinen toistaan
hienompia ja kotimaisia
valmistajia oli paljon.
Teos sisältää kyseisen aikakauden käyttöön otetut
uudet ja uudelleen koritetut linja-autot. Yli 430-sivuinen, A4-kokoinen kirja
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esittelee tuon ajan linja-autot runsaiden kuvien kera.
Taulukoista löytyvät tiedot
jokaisesta tällä ajanjaksolla
rekisteröidystä uudesta tai
uudelleen koritetusta linjaautosta. Lisäksi kerrotaan
sekä linja- auton alustojenettä korinrakennustekniikan kehittymisestä.  
Kirjasarjan edellinen osa
”Pula-ajan bussit 1945–
1956” voitti tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon.
Palkitun kirjan tieto- ja
hakuteosta onnistuneesti
yhdistävä esitystapa on säilytetty myös tässä kirjassa.

Maantieltä kerätystä
tiedosta tietokannaksi
Matka kirjan tarjoamaan
monipuoliseen tietokantaan on ollut pitkä ja
mutkikaskin, joten prosessista kannattanee kertoa
tarkemmin.
Suomi on ollut jo yli sadan
vuoden ajan tunnettu linjaautoliikenteestä ja linja-autojen valmistuksesta. Monelle linja-autoharrastajalle
liikenteen ja kaluston kirjo
on ollut niin kiehtovaa, että
sitä on pitänyt ryhtyä tarkemmin seuraamaan ja siitä
on todella tullut intohimoi-

Aiemmin tietojen, esim.
myynti- ja tuotantoluetteloiden dokumentointi on
ollut vaihtelevaa ja yleensä
puutteellista. Tällöin on turvauduttu tietojen keräämisessä valokuvien etsimiseen
ja muistinvaraisten tietojen
kirjaamiseen. Lopputulos
on sitten ollut ristiriitaista ja
puutteellista.
Suuri edistysaskel oli, kun
harrastajat löysivät eri reittejä
rekisteröintitietojen
tutkimiseen. Joidenkin harrastajien palava halu tietää
ja kerätä koko maamme linja-autokanta yksiin kansiin
heräsi. Vuosikymmenien
aikana yleensä ruutupaperille kerätty tietomäärä oli
kasvanut mittavaksi, mutta
se oli hankalasti ylläpidettävää ja jaoteltavaa. Aina
täytyi kirjoittaa käsin uusi
lista, mikäli halusi luetteloita alustamerkki- korimerkki
tai liikennöitsijäkohtaisesti.
PC-tietokoneiden ansiosta
tämä työ helpottui mittavasti 80-lopulta alkaen.
Homma alkoi luistaa, kun
ruutupaperilistat muuttuivat
taulukkolaskentaohjelman
tiedostoiksi. Alku oli hidas
ja tietokonelistoja alkoi olla
merkittävästi vasta 2000-luvulla. Haasteellista oli myös
eri henkilöiden kirjoittamien tiedostojen yhdistäminen. Ongelma ratkesi
mielestäni vasta kymmenen
vuotta sitten, kun Bussidata-nettisivusto perustettiin.
Laadimme määrämuotoisen
formaatin, jota ainakin itse
olen ryhtynyt käyttämään
kaikessa linja-autotaulukoiden laatimisessa.

Paperinkääntötyötä
kortistoissa
Tietojen hallinta- ja käsittelypuoli alkoi olla kohtuullisella tasolla, mutta toinen
merkittävämpi ongelma oli
vielä ratkaisematta. Maamme kaikkien käytössä olleiden linja-autojen tietojen
keruussa oli vielä pahoja
ongelmia ja innovaatioiden
paikkoja tarjolla. Tutkimustyö ja sen tekeminen kyllä
opettaa kehittämään myös
menetelmiä.
Ensinnäkin
luotettavia
tilastotietoja
Suomeen vuosittain rekisteröidyitä linja-autoista on
varsinaisesti vasta vuodesta
1956 alkaen eli näiltä kultaajan vuosilta on suhteellisen hyvää osviittaa, kuinka
paljon linja-autoja vuositasolla tulisi löytää. Sen sijaan vuotta 1956 aiemmilta
vuosilta on vain yksittäisiä
tilastoja, joista ei edes aina
selviä, kuinka laajalti niiden
tiedot kattavat.
Varsinainen läpimurto yksittäisten linja-autojen tietojen keräämisessä oli virallisten vanhojen rekisteri- ja
katsastuskorttien läpikäynti.
Rekisteri- ja katsastuskortit
eivät ole lainsäädännön suojaamia ikuisesti säilytettäviä
aineistoja, vaan ne saattoi
määräajan jälkeen hävittää.
Niitä onkin tehokkaasti hävitetty etenkin Helsingin ja
Uudenmaan osalta. Todella
suuri kiitos ja kunnioitus
täytyy osoittaa SAHK:n aktiivisille jäsenille ja ympäri
maata oleville paikallisyhdistyksille siitä, että olemme
voineet kerätä luotettavaa
tietoja linja-autokantaan.
Kortit on sijoitettu lääneittäin eri puolille maata
useimmiten SAHK:n paikallisten yhdistyksen automuseoihin ja tiloihin, joskin
Hämeen läänin kortit ovat
Mobiliassa ja Turun ja Porin läänin kortit ovat Turun
maakuntamuseossa. Kortteja on päässyt eri paikoissa

Juhani Intosalmi
juhani.intosalmi@gmail.com, puh.
050 565 8172 ja antti.perala@
kolumbus.fi
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Kuvat ovat Mobilian 2018 näyttelystä. Kuvannut Jarmo Tila
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Yleisöäänestyksen voittaja.

Juurakko, Alanojonen ja keskellä linja-autoharrastaja

Kun tauko
lähestyy, ilmoita
saapumisestasi
etukäteen.
Ryhmäsi
saa parhaan
mahdollisen
palvelun.
Sinua kiittävät
ravintolan
henkilökunta ja
matkustajat.
• VIIHTYISÄ
TAUKOPAIKKA
• VIIHTYISÄ
TAUKOPAIKKA
•
MEILLE
ON
HELPPO
TULLA
• MEILLE ON HELPPO
TULLA
TERVETULOA!
TERVETULOA!
Kotoista ruokaa joka päivä.
Yli 200 asiakaspaikkaa.
Hyvät paikoitustilat.

KIITOS !
Avoinna
klo 10–23

LAUKKU-CENTER

Hyvää palvelua

20 vuotta!

Tilaa Clubituotteita

PELLAVA
PEFLETIT

su-pe 10–18, la 10–16
tai sop.muk.
puh. 0440 565 021
INVA WC, POSTILAATIKKO,
LASTENHOITOHUONE,
INFOPISTE myös sisätiloissa

LIIKENNEASEMA
HÄRKÄPAKARI
HUITTISISSA
valtateiden 2 ja 12
risteyksen tuntumassa
Risto Rytin katu 2
puhelin 02 565 000
ma-pe 5.30–23
la
6.30–23
su
7.30–23
info@harkapakari.fi
info@harkapakari.fi
harkapakari.fi

Pakkausessa on kaksi peflettiä
ja se toimitetaan suoraan kotiin.
Hinta on toimituskuluineen 30,clubituote@tilausajokuljettajat.fi
tai www.tilausajokuljettajat.fi/
tuotteet tai puh. 044 - 505 6673
ma–la 7–22, su 9–22
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Tilausajokuljettajat ry Facebookissa.
Ryhmään pääsevät kaikki yhdistyksen jäsenet. Tervetuloa mukaan.

Ähtärin eläinpuistossa Pandat ovat kuin kotonaan.

Kuvat ; Mara Toivonen
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Tilausajokuljettajat ry:n Yhteistyökumppanit
Ykköspesä Oy

Haagan Suutari Oy

Viherlandia Oy

Mattilan marjatila

Volvo Finland Ab

Maria Drockila Oy

Juustoportti Catering Oy

Tei-Tupa

Mikontalon ravintola ja pitopalvelu

Kärsämäen Liikekeskus Oy

Raitin Kahvila Oy

Vierumäen matkakeidas

Padasjoen Laiva Oy / Olavi
Virtanen

Matin ja Liisan asema Oy

Hulluporo Oy

Myllyn Kuppi&Kakku Oy

Härkäpakari Oy

Panda Oy Ab

Kaukaanhovi

Lihajaloste Korpela Oy
Huittinen

Teboil-Huttula

Matkailukeskus Lossisaari

Koskenkorvan Tila Oy

Ravintola Harlekiini

Humppilan Lasitorni Oy

Lihajaloste Korpela Oy
Kankaanpää

Neste Maikkula, Oulun Baari

Sirius Sport Resort Oy

Neste Häijää

Vianor Oy

Autokeidas Forssa

Cafe Lilja

Autohuolto T Lindeman Oy

Neste-huoltoasema
Mauno Alatalo

Härmän Kuntoutus Oy

Neste Nelosparkki Oy

Neste Porinportti

PowerPark

Jämsän Patalahti Oy

Kauppakeskus Komppi

Lomatrio Oy

Kainuun Tähti Oy, Shell
Kontiomäki

Ivalo River Camping / Seo
Ivalo

Kutilan Liikenne Oy

Design Hill Cafe Oy

Pekkores Oy

Muurla Design Marketing Oy

Lisävaruste Oy/
Autopesucenter

Ravintola Liminganportti

Veho Oy Ab
Neste, Juuka, Kolinportti

Hotelli Jussan Tupa
Päivin Kammari Ky
Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy
Viking Line
Koskikartanon Kahvilaravintola

Kaunispään Huippu Oy
Virkkulevi Oy/ Myllyn äijä

Nurmijärven Linja Oy

Neste Saariselkä

Diverssikauppa EPky/
Kasvihuoneilmiö

Finneoplan-Myynti Oy

Valamon luostari
Neste Oil Taukotuuli
Neste K Sipoonlahti

Neste Oil Kittilä

VDL Bus&Coach Finland Oy
Kouvolan AKK/ Kuljetus

Töysän Linja Oy

Jyväskylän
koulutuskuntayhtymä

Anttolanhovi

Solaris-lomat ry/ Kuopion
Kylpylä

Neste K Mäntsälä Tuuliruusu

Leipomo Verainen Oy/
Kahvila Tuomaksen Tupa

Neste Pälkäne Aapiskukko

Hotelli-ravintola Kultahippu

Neste K Linnatuuli

Kotileipomo Siiskonen Oy

Quality Hotel Isovalkeinen

Himos Lomat

Kahvila-Ravintola
Linnan Liisa Oy

Kukkolan Tilausliikenne Oy

LSS - Long Special Service LTD
Oy

Koulutuskeskus Salpaus
Kausalan Matkakeidas Oy
Ateljee Johanna Oras
Jalonhelmi/ Tiinan
marjakontti
Finlayson Forssan Tehtaat
Neste Linnaportti

Arolan Kuljetus Oy

Lounasravintola Ämmän
Herkkusuu/ Ämmän Leipä Oy

Eteläpää O. Oy

Tilausliikenne Rapi Ky

Restel Liikenneasemat Oy

Lapin Herkkutupa Oy

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy

Onnibus.Com Oy

Napapiirin Porofarmi Oy

Jaanan Herkkupöytä Oy

Väisäsen Kotiliha Oy

Sunbom Saga Oy /
Ruissalon Kylpylä

Museorautatieyhdistys ry

A.Lamminmäki Oy

Arctic Knife

Antin Konditoria

Rauman Hovi Oy / Kalliohovi

Kyllönen A. Oy

Delta Oy

Tilausliikenne A.Arvela

Linja-autoliike S. Kosonen Oy

Traffica Oy

Forsmanin teetalo /Aaro
Forsman Oy

Neste Kuortane Velj. Jaskari

Kittilän Tarvikeosa ja
Huoltamo Oy

Suomen ammattiliikenneakatemia

Brasserie L’amour

Polarica Oy

Kahvila Onnenkoski Oy

Lankosken Köffi Ky

Matrocks Oy

Koskelon Matkailukeskus Oy

Helmien talo Oy

Huittisten AKK
Wood Jewel Desing Kauko
Raatiniemi ky

Pohjanranta Oy
Kahvila-Ravintola Granni
Napapiirin Lahja Oy
Neste Jalastuuli

Autokeidas Ii, AK Tauko Oy
HerkkuravintolaTakkatupa

Sirin Lounasravintola
Matka-Mainio Oy

Polster sp.Z
Hollolan Matkakeidas Oy
TSE Kiinteistöt Oy
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Raippaluodon silta Vaasan edustalla,
yhdistää mantereen Mustasaaren kunnasta
Raippaluodon saareen. Suomen pisin silta on
1,045 km pitkä. Avattiin liikenteelle 1997.

Anne Mattilan ateljeessa, Karvialla

Ite-taidetta, Erkki Kalliomäen Kammikylässä Kauhajoen Nummijärvellä
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Kuvat Mara Toivonen

Ajotaidon Suomen Mestarit 2018
Rahtarit ry:n järjestämässä ammattikuljettajien Ajotaidon SM
2018 -kilpailussa seulottiin parhaimmisto tiukassa kilpailussa
lauantaina 28.7. Vaasassa. Kilpailu sisälsi sekä teoriakokeen että
varsinaisenajotaitokilpailun. Ajotaitoradalla kilpailijat suorittivat
erilaisia tarkkuutta vaativia tehtäviä, jotka kuvastavat kaikki
erilaisia normaaleihin ammattikuljettajien työpäiviin liittyviä
tilanteita.
Kilpailijoita oli yhteensä 69 jakautuen kuuteen eri sarjaan:
kuorma-auto, linja-auto, puoliperävaunu, täysperävaunu, nuoret
ja pakettiauto. Näistä myös ”uunituoreisiin” sarjoihin (nuoret ja
pakettiauto) saatiin kilpailijoita mukaan. Tänä vuonna uutta oli
myös osastojen välinen joukkuemestaruus, jossa viiden osaston
edustajat mittelivät keskenään. Kukin osasto, jolta on kilpailija
kaikissa sarjoissa sarjoista A-D, on voinut ilmoittautua mukaan
joukkuekilpailuun. Linja-auto- ja puoliperävaunusarjoissa oli
lisäksi myös naisvahvistukset.Tänä vuonna puoliperävaunusarjan
mestaruuden voittikin ensimmäistä kertaa koko yhdistyksen
historian aikana nainen ja hän vei voiton erinomaisilla pisteillä –
onnittelut vielä kertaalleen Laura Reentielle.
Vaasan ABC Kiitokaaren piha-alueella järjestetty ajotaitokilpailu
oli vuorossaan 43. Rahtarit ry:n organisoima Ajotaidon
Suomen Mestaruuskilpailu. Kilpailukalustossa oli tänä
vuonna edustettuna Iveco (kuorma-auto- ja nuorten sarja),
Volvo (linja-autosarja), Scania (puoliperävaunusarja), MAN
(täysperävaunusarja) ja Mercedes-Benz (pakettiauto sekä
korkeuden ja leveyden arviointi). Lisäksi perävaunut saimme
käyttöön Halmesmäeltä ja DB Schenkeriltä Vaasasta.

Suomen Mestarit 2018
Palkinnot jaettiin kilpailun päätteeksi sarjojen parhaille
seuraavasti:
A) Kuorma-autosarja
1. Ville Alanen, Tampereen osasto
2. Janne Kalliomäki, Porin osasto
3. Mika Mäklin, Kuopion osasto
B) Linja-autosarja
1. Pentti Havi, Pohjanmaan osasto
2. Timo Sulin, Hyvinkään osasto
3. Matti Komonen, Hyvinkään osasto
C) Puoliperävaunusarja
1. Laura Reentie, Tampereen osasto
2. Henry Nordlund, Porin osasto
3. Jarkko Vihervaara, Imatran osasto
D) Täysperävaunusarja
1. Marko Tiihonen, Kuopion osasto

2. Vesa Rahkola, Kala-Pyhäjokilaakson osasto
3. Antti Kekäläinen, Kuopion osasto
E) Nuoret
1. Roope Juutilainen, Helsingin osasto
2. Keijo Koski, Kuopion osasto
F) Pakettiauto
1. Timo Kääriäinen, Lahden osasto

G) Joukkuemestaruus
Osastojen välisen joukkuemestaruuden pokkasi Porin
osasto.
MM-kisoihin kerätään pisteitä SM-kilpailumenestyksestä
kahtena peräkkäisenä vuotena. Tämän vuoden SM:ssä aloitettiin
pisteiden keräys ”puhtaalta pöydältä” vuoden 2020 MM-kisoihin
ja Suomen edustus vuoden 2020 maailmamestaruuskisoihin
ratkeaa vuoden 2019 SM Ajotaitokisoissa.

OSALLISTU AINEISTOPROJEKTIIN
JA TEE MATKAILUHISTORIAA!
Turun yliopiston yleisen historian oppiaineessa on
meneillään aineistonkeruuprojekti, jonka tarkoituksena on
kartoittaa suomalaisten matkailualan toimijoiden historiaa
Neuvostoliitossa ja Venäjällä 1950–1990-luvuilla. Keräämme
materiaalia matkailualan kehityksestä ja yritystoiminnasta,
matkakohteista ja matkojen sekä kohteiden tapahtumista. Tätä
varten haastattelemme matkailualan yrittäjiä ja matkailun
parissa työskennelleitä sekä keräämme muuta asiaan liittyvää
aineistoa.

SINÄ VOIT AUTTAA
Oletko
toiminut
urallasi
mainittuna
ajanjaksona
neuvostomatkailun
parissa
yrittäjänä,
virkailijana,
toimihenkilönä, linja-auton kuljettajana tai muussa vastaavassa
tehtävässä? Oletko halukas kertomaan kokemuksistasi? Ota
yhteyttä ja sovitaan haastattelu. Haastattelu voidaan toteuttaa
tapaamisena, puhelinhaastatteluna tai kirjallisesti.
Löytyykö sinulta vanhoja esitteitä, karttoja, opaskirjoja,
postikortteja
tai
muuta
aineistoa
lahjoitettavaksi?
Matkailuhistorian
kokoelmaan
vastaanotetaan
erilaisia
neuvostomatkailuun
liittyviä
materiaaleja
tulevaan
tutkimuskäyttöön.
Tahdotko osallistua tai kysyä lisätietoja projektista? Ota yhteyttä
(vuoden 2018 loppuun mennessä)!
Joel Juusola, josaju@utu.f, 0400 457 213
Yleinen historia 20014 Turun yliopisto
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TILAUSAJOKULJETTAJAT ry
HELSINKI, FIN
varsinainen jäsen ( ) 40 €/v

LIITTYMISLOMAKE

henkilökannatusjäsen ( ) 20 €/v

Nimi:
Lempinimi

"

"

(tuulilasikylttiin tuleva nimi)

Osoite:
Postinumero:

Paikka:

Matkapuhelin:
Sähköpostiosoite:
Syntymäaika:

_____ . _____ 19_____

(ei tunnusta)

Työantaja:
Toimipaikan puh.numero:
Toimipaikan osoite:
Uutena jäsenenä sitoudun noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja toimimaan sen parhaaksi
.

.

201___

uuden jäsenen allekirjoitus ja nimen selvennys
Suosittelija (vanha jäsen)

N:o

suosittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alueen käsittely:
alue täyttää
HYVÄKSYTTY
MUU MENETTELY
HYLÄTTY, perustelu

.

201___

alueosaston pj:n allekirjoitus ja nimen selvennys
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hyväksytty jäseneksi

sihteeri täyttää

Hallituksen kokouksessa _____._____ 201__
kokouksen puheenjohtajan allekirjoitus
Varsinaisen jäsenen liittymismaksu 20 € ja jäsenmaksu 40 €
Kannattajajäsenen liittymismaksu 0 € ja jäsenmaksu 20 €
Vanhan jäsenen suosituksen jälkeen lomake toimitetaan oman alueen puheenjohtajalle!
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- bussilastillinen asiakkaita -
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Charter Club
TILAUSAJOKULJETTAJAT ry:n jäsenlehti

3/2016

Missä laivat huuteloo...

Charter Club
TILAUSAJOKULJETTAJAT ry:n jäsenlehti

4/2016

Uusi puheenjohtaja on valittu
PersonTrafik 2016
VDL:n tehtaalla Hollannissa
Maanteiden kuninkaat

Pyörähdys Barcelonassa
Pienipyöräiset koeajossa
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n

210 x 297 pmm 1400 €

(oikeaan yläkulmaan varataan 83 x 40 mm tyhjä tila postitusta varten)

Koko sivu 1/1 4-väri
Puolisivua (vaaka) 1/2 4-väri
Puolisivua (pysty) 1/2 4-väri

170 x 257 pmm 1000 €
170 x 126 pmm 650 €
83 x 257 pmm 650 €

Neljäsosa (vaaka) 1/4 4-väri
Neljäsosa (pysty) 1/4 4-väri

170 x 64 pmm 400 €
83 x 126 pmm 400 €

Kahdeksasosa (vaaka) 1/8 4-väri 170 x 28 pmm 200 €
Charter Club -lehti on
Tilausajokuljettajat ry:n v. 1990
Kahdeksasosa (pysty) 1/8 4-väri
83 x 62 pmm 200 €
perustama valtakunnallinen jäsenlehti,
joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa
bussimatkailualan ammattilaisille,
PÄÄTOIMITTAJA
jäsenille sekä sidosryhmille.
1
Isko Uusimäki 0400 268 728
hti nr.o02.
e
L
i
v
l
Ta isto 01 la 10
Lehden sisältö käsittelee ajankohtaisia isko.uusimaki@tilausajokuljettajat.fi
Aineestyy viikol
asioita matkailusta, autojen esittelyä TOIMITUSSIHTEERI
Ilm
ja tekniikaa sekä vuorovaikutusta
AD/taitto
KevätLehti nro 2
ammattilaisten kesken.
Aineisto 30.04.
Riitta Salmu 0440 752 297
ILMOITUKSET:

Timo Rinnekari
Tel. (+358) 050 517 7068

timo.rinnekari@tilausajokuljettajat.fi

Charter Club
JULKAISIJA Tilausajokuljettajat,
Koulutie 13 as 3, 25130 Muurla

aineisto@tilausajokuljettajat.fi
PAINO

Painola T Nieminen Oy
Jousitie 2. 20760 Piispanristi
Puh. 02-274 9222

www.tilausajokuljettajat.fi
Painosmäärä 3 500 kpl

Ilmestyy viikolla 22

3
ti nro.08.
h
e
L
s
y
Sy isto 16 la 37
Aine yy viikol
Ilm e s t

JouluLehti nro 4
Aineisto 08.11.
Ilmestyy viikolla 49

w w w.ti l a u sa j o ku l j e t ta j a t.f i

JOHTAVA TURISTIBUSSIMATK AILUN JULK AISU SUOMESSA
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